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Όχι στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης - Να αποσυρθούν οι αγωγές 

του δημάρχου Αλίμου σε βάρος συνδικαλιστών 

 

Kαταδικάζoυμε την απαράδεκτη απόφαση του δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, να κινηθεί 

δικαστικά εναντίον του Γιώργου Χαρίση, εργαζόμενου του Δήμου Καισαριανής και μέλους του ΓΣ της 

ΑΔΕΔΥ, και της Αναστασίας Παπαχρίστου, μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου 

Αλίμου, ασκώντας τους αγωγή και ζητώντας τους από 30.000€, ως αποζημίωση για συκοφαντική 

δυσφήμιση, επειδή: ο μεν συνάδελφος Γιώργος Χαρίσης, εξέφρασε μαζί με άλλες 18 ομοσπονδίες και 

σωματεία, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την αλληλεγγύη του στη συναδέλφισσα Αναστασία 

Παπαχρίστου, και αναδημοσίευσε τις αποφάσεις των σωματείων στο προσωπικά μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, η δε Αναστασία, γιατί άσκησε τα συνδικαλιστικά της δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως 

όφειλε, ως  εκπρόσωπος των εργαζομένων. 

 

Οι αγωγές εκδικάζονται στις 18 Νοεμβρίου για την Αναστασία Παπαχρίστου και στις 25 Νοεμβρίου για 

το Γιώργο Χαρίση. 

 

Αμέσως μετά, στις 17 Δεκέμβρη, εκδικάζονται επίσης οι αγωγές που άσκησε ο ίδιος δήμαρχος σε 

βάρος της Κατερίνας Γιαννούλια, μέλους του ΔΣ της ΠΟΓΕΔΥ, και των Βασίλη Γκιτάκου και Μάριου 

Κατσουρού, μέλη του ΓΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ, και του Γιάννη Καπράλου, τέως προέδρου του Συλλόγου 

Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου, γιατί οι παραπάνω συνάδελφοι, με δεκάδες άλλους εργαζομένους, 

συμμετείχαν σε παράσταση διαμαρτυρίας κατά τη συνεδρίαση της ΕΕ του δήμου Αλίμου. 

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και καλούμε τον 

δήμαρχο Αλίμου να αποσύρει τις αγωγές σε βάρος των συναδέλφων, οι οποίοι έπραξαν το αυτονόητο 

και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους διωκόμενους συναδέλφους και άσκησαν δημόσια κριτική 

στο δήμαρχο για την πολιτική που εφαρμόζει, γεγονός που αποτελεί στοιχειώδες συνταγματικό, 

δημοκρατικό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά  τους. 

 

Είναι απαράδεκτο η συνδικαλιστική και πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρονται στις δικαστικές 

αίθουσες και να προσλαμβάνουν προσωπικό χαρακτήρα, με στόχο την τρομοκράτηση των 

εργαζομένων και τη φίμωση κάθε διαφορετικής φωνής των εργαζομένων. 

 

 


